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Smutné období pro cestovní ruch 
Do roku 2020 představoval cestovní ruch 3% HDP, s navazujícími službami 6% 
HDP 

V CR pracovalo 240 tisíc osob, tj. 4,5%podíl na zaměstnanosti  v ČR 

Počet ubytovaných hostů v ČR 2020: 10,8 milionů 

Pokles oproti roku 2019: - 50,9% (u zahraničních -74,4% - Čína, 
USA,Jižní Korea.... ) 

Postižené všechny regiony: nejvíce Praha (-6 milionů ubytovaných hostů), 
Liberecký „jen“ o 19% 

Zdrojové trhy: Německo (819 tis. hostů), Polsko, (287 tis. hostů) a Slovensko 
(274 tis. hostů). Např. turistů z Číny se ubytovalo pouze 6,4 % oproti roku 2019 

Zdroj: ČSÚ, 2021 



NÁZEV PREZENTACE | DATUM 

Nejnavštěvovanější místa ČR za 2020 
Název V tis. % 2019 

1. Lanová dráha na Petřín 1014,3 -55% 

2. ZOO Praha 851,6 -42% 

3. AquaPalace Praha 536,9 -47% 

4. Pražský hrad 512,8 -80% 

15. ZOO Liberec 275,7 -31% 

21. Petřínská rozhledna 234,2 -67% 

25. iQLandia science Liberec 217 -43% 

36. Stezka korunami stromů Krkonoše 179,7 -41% 

42. Bludiště na Petříně 157,8 -58% 

47. Národní technické muzeum Praha 142,7 -54% 

        Zdroj: Czechturism, 2021 



Liberecký kraj – sever České republiky 

Významný přírodní, kulturně historický potenciál 

Vybudovaná základní technická a turistická 
infrastruktura  

Kvalitní síť tradičních pěších  a cyklo tras  

Velká nabídka turistických středisek 

Rozvoj přeshraničního cestovního ruchu 
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Statistika Liberecký kraj 

Počet ubytovaných hostů 2020: 773 tisíc (- 270 tisíc oproti 2019) 

Pátý nejnavštěvovanější kraj (posun o dvě příčky vzhůru oproti 2019),  Paradoxně se 
projevila dlouhodobá orientace Libereckého kraje na tuzemskou klientelu. Zejména v letní 
sezoně pak zahraniční turisty nahradili návštěvníci z Čech, Moravy a Slezska 
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Příklady aktivit v Libereckém kraji 
Aktivity přesunuty do online prostředí, facebook visitliberec – „spolu to 
zvládneme“……. 

Online divadelní představení- „OPERACE ARCHA“ 280 lidí 
zareagovalo 

Sportovní zápas Liberec – Jablonce se uskutečnil jenom jako 
(výtěžek z koupených vstupenek putoval do nemocnice) 

Kina promítala online, popřípadě venku 

Liberecká hudební skupina Big´O´Band vysílala online 

ZOO zavedla live streamy s odborníky z oblasti zoologie 

Restaurace využívaly otevřená okýnka a rozvoz jídel, balíčky se 
surovinami na míchané koktejly 



spolutozvladneme  

spolutozvladneme  

spolutozvladneme  

„Spolu to zvládneme“ 

„V naší obci mezi kopci“ 

“v naší obci mezi kopci”  



Inovativní aktivity v průběhu covidu 

Zaměření se na lokální hosty 

Nové technologie- bezdotykové otevírání dveří 

Objednávky pomocí moderních technologií (mobilní aplikace) 

Schůzky a prezentace  - virtuální forma 

Objevování skrytých skvostů Libereckého kraje 



Predikce 

Optimistická 
- 2022 

 

Cestování lidem chybí, rozptýlit turismus do celého roku 

 

 

 

Společné projekty se sousedními příhraničními regiony 

 

Změna preferencí – online setkání. Nízká úroveň poptávky v 
období  bezprostředně po ukončení platnosti opatření. 
Zahraniční poptávka bude stále minimální (propad tržeb o 70–
90 %) 

Vlivem nižší poptávky jsou nižší ceny služeb. Existenční 
problémy, až 20 % těchto subjektů ukončí činnost (do 31. 12. 
2021). Změny vlastnictví subjektů CR.  

 

 

 

Outdoorové aktivity, aktivní turistika, ubytování v soukromí, 
individuální trávení dovolené, kempy, digitální inovace, 
karavaning, propagace v  zahraničí 

Pesimistická – 
řada let 

 

 

 

UNWTO  

ne dříve 
než 2023 

 Budou mít lidé na cestování peníze? 



Šance pro: 

Primární roli bude hrát domácí cestovní ruch 

Oblíbené české dovolenkové destinace 

Nové trendy – karavany + obytné vozy, ubytování v soukromí  

Ekoturistiku v horách 

Turismus do destinací s malou hustotou lidí (hory, národní parky) 

Šíření dobré pověsti ve světě 



KLÍČOVÁ TÉMATA propagace LK 
Skryté skvosty–21 tras po méně známých místech Libereckého kraje. Tištěná brožura, 

online verze, soutěž o hodnotné ceny  Cílení na domácí návštěvníky. Masivní propagační 

kampaň ve všech formách prezentace 

Hřebenovka–dálková turistická trasa spojující několik krajů České republiky. Tematiky 

pěšího a cyklocestování 

Zážitková doprava –lety balóny, výlety pro karavany, parní vlaky… 

Světové Česko (spolupráce s Czechtourism) –kampaň na podporu letního domácího 

cestovního ruchu, vzniklo několik zajímavých televizních a radioformátů (Loskuták 

na výletě, Českem za sportem sEvkou a Tomášem 

Online mikro kampaň Na čerstvý vzduch–reakce na podzimní covidovou situaci. 

Alternativní místa k návštěvě 

Křišťálové údolí –Společná vstupenka Křišťálového údolí–týdenní vstupenka do subjektů 

zapojených do projektu 



Prioritní úkoly LK 2021 

Hotový strategický dokument CR LK (2021 –2025) reflektující covidovou situaci 

Spuštění nového cizojazyčného profilu na sociálních sítích + zjednodušení 

turistického portálu 

Vytvoření velké fotobanky Libereckého kraje –kompletní databáze 

atraktivit a aktivit 

Nový systém práce s návštěvníkem LK (+ s dalšími aktéry cestovního 

ruchu) –newslettery, webová nabídka 

Jednotný vizuální styl krajského cestovního ruchu a navazující brandmanuál! 

Vytvoření druhého nosného tématu pro všechny DMO 



Shrnutí  

Zvýšilo se vnímání tuzemského cestovního ruchu 

Zvýšila se významnost destinačního managementu 

Trh cestovního ruchu již nebude nikdy jako dřív 

Mění se vnímání cestovního ruchu u místních lidí  

„Cestovní ruch jako odvětví pro „spokojený život obyvatel“ 



Přírodní památky Libereckého kraje 
Panská skála 
 

Bílé (sloní) kameny 
 

Vranovské skály Peklo 



Bezděz Sloup v Čechách 

Sychrov 



Závěr 

Máme co nabídnout,  

jen to umět správně „prodat“ 

Děkuji za pozornost. 


